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RETIFICAÇÃO Nº 02 DO EDITAL PROEC 001/2016 
 

PROCESSO SELETIVO PARA BOLSISTAS E VOLUNTÁRIOS PARA OS PROJETOS 
APROVADOS PELO PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES EXTENSIONISTAS – PAE 2016 

 
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFABC (ProEC), por meio do Programa de Apoio a Ações 
de Extensionistas, torna pública a PRESENTE RETIFICAÇÃO: 
 
 
Anexo 1 
 
Onde se lê: 019/2016- PRODUÇÃO DE UM CASO ENVOLVENDO ORGANISMOS 
GENETICAMENTE MODIFICADOS (OGMS) EM PLANTAS PARA O JOGO DIDÁTICO "CÉLULA 
ADENTRO" 
 

Estudo de temas da história global do século XX por meio da projeção de filmes 
acompanhada de palestras de especialistas e debate com o público. Em cada sessão, será 
projetado um filme (documentário ou ficção) relacionado com um dos temas do programa. 
Os convidados -- professores universitário de reconhecida qualificação na respectiva área 
temática -- participarão do evento em bases voluntárias. As sessões terão a duração média 
de 3 horas. 
 

Leia-se: 019/2016- PRODUÇÃO DE UM CASO ENVOLVENDO ORGANISMOS GENETICAMENTE 
MODIFICADOS (OGMS) EM PLANTAS PARA O JOGO DIDÁTICO "CÉLULA ADENTRO"  

Recentemente, cresceu no mundo um movimento que passou a refletir criticamente sobre a 
relação ciência x tecnologia x sociedade. Com isso começou-se a discutir o ensino 
contextualizado e formação de um aluno crítico que ainda não é comum nas escolas 
brasileiras devido a estratégia didática adotada (na maioria das vezes somente aula 
expositiva). Um recurso que vem sendo utilizado por docentes para formação de alunos 
críticos é o jogo didático.  O jogo educativo Célula Adentro tem foco em biologia celular e 
molecular e é baseado no método de resolução de casos. Este jogo está disponível 
gratuitamente na internet, mas ainda é pouco difundido entre docentes.  Além disso, os 
casos do jogo abordam somente aspectos de célula animal. Esse projeto consiste em 
difundir o jogo como estratégia didática e finalizar um caso previamente proposto em um 
jogo abordando aspectos de uma célula vegetal. Para isso, será necessário testá-lo com 
professores do Ensino Médio e licenciandos da UFABC. 

 

 

Santo André, 15 de janeiro de 2015. 

 

Gloria Maria Merola de Oliveira 
Substituta do Pró-reitor adjunto de Extensão e Cultura 
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